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Wstęp  

 

 

Spójny Program Pracy z Uczniem Wymagającym Objęcia Pomocą Psychologiczno-

Pedagogiczną pn. „Bliżej Ucznia” w ramach organizacji zajęć specjalistycznych 

przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Juliusza Słowackiego w Szczecinie 

powstał po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych 

wychowanków. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci przejawiających trudności w 

uczeniu się oraz mających zaburzenia mowy powodujące zaburzenia komunikacji. Zakres 

programu obejmuje też uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. W programie uwzględnia się ponadto zajęcia rozwijające 

zainteresowania dla uczniów uzdolnionych.  

Program realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo dla poszczególnych grup w roku szkolnym 2017/2018. Program opracowany 

został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ogólny program terapii 

pedagoga z dziećmi mającymi trudności w pisaniu, czytaniu i zachowaniu. W trakcie zajęć 

uczniowie będą doskonalić umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, sprawnego 

posługiwania się językiem pisanym i mówionym. Otrzymają też pomoc psychologiczną 

podczas zajęć socjoterapii. Różnorodne ćwiczenia wszechstronnie stymulujące rozwój 

funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych, opartych między innymi na 

wielozmysłowym utrwalaniu poprawnej formy, pomogą uczniom w usprawnieniu funkcji 

zaburzonych i rozwijaniu najsłabiej opanowanych umiejętności. Program przewiduje 

wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, biblioteczki pedagoga szkolnego, bazy 

komputerowej i audiowizualnej szkoły, elementów profesjonalnych programów 

multimedialnych i internetowych. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne, motywujące 

i efektywne. Zajęcia zachęcą uczniów do pracy samokształceniowej w domu. 

Program wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci ze specyficznymi trudnościami oraz 

ze szczególnymi uzdolnieniami. Mamy nadzieję, iż poprzez zastosowanie aktywnych metod 

pracy angażujących jednocześnie kilka zmysłów, pobudzających wyobraźnię i pamięć uda 

nam się pomóc uczniom w pokonywaniu trudności, a efekty będą widoczne na zajęciach 

edukacyjnych. Zaś uczniowie szczególnie uzdolnieni pogłębią wiedzę z dziedzin ich 

interesujących. 
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ROZDZIAŁ I  

 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczecinie, ma prawo być objęty działaniami 

edukacyjnymi i terapeutycznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości 

psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.  

2. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczecinie, ma prawo do uzyskania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.  

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.  

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnych uzdolnień;  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) z zaburzeń komunikacji językowej;  

7) z choroby przewlekłej;  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

9) z niepowodzeń edukacyjnych;  

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą.  

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

6. Bezpośredni nadzór nad organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –

pedagogicznej sprawuje pedagog szkolny, który pełni jednocześnie funkcję koordynatora 

w zakresie organizacji wszelkich sformalizowanych form pomocy. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom. 

Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.  

8. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole oraz szkolni specjaliści. 

9. Z inicjatywą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną może wystąpić:  

1) uczeń;  

2) rodzic ucznia, opiekun prawny;  

3) dyrektor;  

4) każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniem;  

5) pielęgniarka szkolna;  

6) poradnia;  

7) pomoc nauczyciela;  

8) pracownik socjalny;  

9) asystent rodziny;  

10) kurator sądowy.  
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Wnioski ustne przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji 

zewnętrznych wnioski lub prośby można kierować pisemnie lub drogą elektroniczną do 

sekretariatu szkoły. W tym przypadku obieg dokumentów pozostaje zgodny z instrukcją 

kancelaryjną.  

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 3 organizowana 

jest zgodnie z procedurą (Załącznik Nr 1). 

 

ROZDZIAŁ II  

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:  

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb;  

b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania;  

c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;  

d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;  

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych. Są to:  

 

a) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (załącznik nr 1) 

 

adresaci  

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi  

trudnościami w uczeniu się  

zadania  Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć 

edukacyjnych  

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących 

powód objęcia  

ucznia daną formą pomocy psychologiczno ‐pedagogicznej.  

podstawa udzielania  Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno –

pedagogicznej  

prowadzący  Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju 

prowadzonych zajęć  

czas trwania jednostki zajęć  60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć  

liczba uczestników  maksimum 5 osób  

okres udzielania pp  zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu, opinii 

 

b) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym                

(załącznik nr 2) 

 

adresaci  

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne  
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zadania  Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego  

podstawa udzielania  Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub 

opinia PP  

prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć  

czas trwania jednostki zajęć  60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć  

liczba uczestników  maksimum 10 osób  

okres udzielania pp  zgodnie z decyzją dyrektora,  

 

c) zajęcia logopedyczne (załącznik nr 3) 

 

adresaci  

Dzieci i uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę  

zadania  Prowadzenie terapii logopedycznej  

podstawa udzielania  Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek rodzica, opinii PP lub orzeczenia  

prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje w zakresie 

terapii logopedycznej  

czas trwania jednostki zajęć  45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć  

liczba uczestników  maksimum 4 osoby  

okres udzielania pp  zgodnie z decyzją dyrektora  

 

d) zajęcia rozwijające uzdolnienia (załącznik nr 4) 

 

adresaci  

Uczniowie szczególnie uzdolnieni  

zadania  Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.  

podstawa udzielania  Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych 

uzdolnieniach  

prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć  

czas trwania jednostki zajęć  45 minut  

liczba uczestników  maksimum 8 osób  

okres udzielania pp  zgodnie z decyzją dyrektora  

 

e) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  

 

adresaci  

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności 

w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 

etapu edukacyjnego  
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zadania  Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

podstawa udzielania  Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, 

wniosek ucznia, rodzica  

prowadzący  Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć  

czas trwania jednostki zajęć  45 minut  

liczba uczestników  maksimum 8 osób  

okres udzielania pp  zgodnie z decyzją dyrektora  

 

 

Wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w oparciu o programy, które przedstawione 

są w formie załączników.  

 

3. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:  

 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga;  

 

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga oraz spotkania z 

nauczycielami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.  

 

3) warsztaty i szkolenia dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla 

rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca lub pedagog szkolny;  

 

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem 

nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w 

przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem. 

 

4. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy:  

 

Do obowiązków wychowawcy należy:  

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej;  

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;  

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów;  

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i 

jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i 

jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z 

edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę 

dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma 
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możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 

udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również 

dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.  

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;  

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej;  

7) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej;  

8) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych  

 

Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i 

bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków;  

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;  

4) udział w pracach Zespołu ds pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z 

orzeczeniami;  

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i 

psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1 oraz nowo przybyli uczniowie) 

oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;  

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;  

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce;  

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i 

efektywnego organizowania sobie pracy;  

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 

mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, 

nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie 

nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn 

opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy 

tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają 

trudności w uzupełnieniu materiału;  

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, obozów 

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  
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13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez  powierzenie zadań na rzecz spraw 

i osób  drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

przedsiębiorczymi. 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;  

 

Do obowiązków każdego nauczyciela należy:  

 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów; 

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym,  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na 

podstawie tego orzeczenia;  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na 

podstawie tej opinii;  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów.  

e) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia;  

f) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

g) udział w konsultacjach dla rodziców; 

h) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej 

pomocy;  

i) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych zgodnie z 

aktualnymi zasadami wypełniania dokumentacji pedagogicznej w szkole; 

j) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i 

ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i 

komunikowania postępów ucznia;  

k) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z 

wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i 

instytucji pomocowych;  

l) stosowanie oceniania wspierającego ucznia.  

Do zadań pedagoga szkolnego należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 
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wspieranie mocnych stron ucznia;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole/przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

3) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;  

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –

pedagogicznej;  

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

9) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;  

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i 

wychowawców;  

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego i 

Profilaktyki;  

13) przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania 

Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;  

14) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Procedura wydawania opinii o uczniu 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. (Dz. U. z dnia 14.09.2017 r. 
poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Opinia o uczniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie  jest 
przygotowywana przez wychowawcę, nauczyciela bądź specjalistę. 

2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę: 

a. rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 
b. poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, 
c. Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych), 
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d. innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS. 

3. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego 
wniosku o jej sporządzenie. 

4. Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze 

strony internetowej szkoły (https://sp3szczecin.edupage.org/a/dokumenty-
szkolne?eqa=YmlkPWJsb2cyNSZ3aWQ9YmxvZzI1X0Jsb2dfMiZhaWRfYmxvZzI1
X0Jsb2dfMj0x) 

5. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach drukiem komputerowym z 
podpisem osoby sporządzającej opinię. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły. 

6. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca, nauczyciel bądź 
psycholog/pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji oraz informacje 
uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę. 

7. Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych 
instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę. 

8. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej. 

9. Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej 
procedury. 

10. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przygotowana do 
poradni psychologiczno – pedagogicznej powinna zawierać: 

a. informację o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 
możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach  
i uzdolnieniach; 

b. informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, w tym występujących trudnościach, 
a w przypadku dzieci lub uczniów: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – 
wielospecjalistyczą ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, 

c. informację o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy 
funkcjonowania ucznia, formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej 
dziecku lub uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań 
i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub  
z uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia. 

 

Postanowienia końcowe  

1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wspierania rozwoju każdego ucznia naszej 

szkoły, do zespołowego współdziałania na rzecz ucznia i wzajemnej pomocy w realizacji 

zadań związanych z organizacją i świadczeniem wspierania psychologicznego i 

pedagogicznego.  

2. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno pedagogicznej są zobowiązani do 

włączania rodziców w proces wspierania ucznia, a tym samym budowania edukacyjnej 

triady Rodzic – Uczeń – Nauczyciel.  

3. Wsparcie merytoryczne nauczycielom w realizacji zadań z zakresu świadczenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej udzielają: dyrektor szkoły, specjaliści zatrudnieni                       

w placówce oraz pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinie. 

4. System wspierania uczniów obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.  

 

https://sp3szczecin.edupage.org/a/dokumenty-szkolne?eqa=YmlkPWJsb2cyNSZ3aWQ9YmxvZzI1X0Jsb2dfMiZhaWRfYmxvZzI1X0Jsb2dfMj0x
https://sp3szczecin.edupage.org/a/dokumenty-szkolne?eqa=YmlkPWJsb2cyNSZ3aWQ9YmxvZzI1X0Jsb2dfMiZhaWRfYmxvZzI1X0Jsb2dfMj0x
https://sp3szczecin.edupage.org/a/dokumenty-szkolne?eqa=YmlkPWJsb2cyNSZ3aWQ9YmxvZzI1X0Jsb2dfMiZhaWRfYmxvZzI1X0Jsb2dfMj0x

